
UCHWAŁA NR XVII-238/2016
Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-195/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 
18.12.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności.

Na podstawie: art. 6k ust. 1 i ust. 2 pkt. 1-3 i ust.2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250); 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 
W Uchwale Nr XV-195/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 18.12.2015 r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Ustala się na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne stawkę opłaty za worek o pojemności 30 l, jeżeli odpady zbierane są w sposób 
selektywny, w wysokości 6,00 zł."
2. W § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Ustala się na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne wyższą stawkę opłaty za worek o pojemności 30 l, jeżeli odpady nie są zbierane 
w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł."
3. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków na zmieszane 
odpady komunalne lub pozostałe po sortowaniu, o określonej pojemności oraz stawki opłaty 
za pojemnik lub worek określonych w § 3."

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.



§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY

Maciej Szreder



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII-238/2016

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 31.03.2016 r.

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana:

Uchwała Nr XV-195/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 18.12.2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały:

W związku z umożliwieniem pozbywania się odpadów komunalnych przez jednoosobowe
zakłady rzemieślnicze, lecznicze, usługowe, produkcyjne, biura lub urzędy w workach o
pojemności 30l, w przypadku korzystania ze wspólnego pojemnika w miejscu gromadzenia
odpadów należało określić stawkę opłaty za worek o pojemności 30l.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

Do tej pory najmniejszą pojemnością, w jakiej można było pozbywać się odpadów było 60 l.

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych:

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi wnoszenie niższych opłat przez właścicieli
nieruchomości za odpady komunalne wytwarzane w jednoosobowych zakładach
rzemieślniczych, leczniczych, usługowych, produkcyjnych, biurach lub urzędach niż było to
ustalone wcześniej - co przewiduje się, że będzie pozytywnie przyjęte przez wnoszących
opłatę za te odpady.

5. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi wnoszenie niższych opłat przez właścicieli
nieruchomości za odpady komunalne wytwarzane w jednoosobowych zakładach
rzemieślniczych, leczniczych, usługowych, produkcyjnych, biurach lub urzędach niż było to
ustalone wcześniej.

6. Źródła finansowania:

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.




